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Văn bản QPPL
Ban hành trong 

Quý III/2021

01
Nghị định 70/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 181/2013/NĐ-CP

hướng dẫn Luật Quảng cáo

02
Nghị định số 88/2021/NĐ-CP ngày 01/10/2021 của Chính phủ 

về thu tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện…

03 Thông tư số 04/2021/TT-BTTTT ngày 13/8/2021 

04 Thông tư 05/2021/TT-BTTTT ngày 16/8/202 

05 Thông tư số 06/2021/TT-BTTTTT ngày 31/8/2021

06 Thông tư số 07/2021/TT- BTTTT ngày 31/8/2021

07 Chỉ thị số 43/CT-BTTTT ngày 27/7/2021 

08 Chỉ thị số 49/CT-BTTTT ngày 18/8/2021 



2021 02 Sự kiện có sự tham gia của 158 nước, của 32 bộ trưởng, 8 thứ trưởng, 

90 diễn giả từ các tổ chức quốc tế và tập đoàn công nghệ lớn toàn cầu.

01 Năm đặc biệt, kỷ niệm 50 năm sự kiện của ITU Telecom

03 - Lần thứ 2 Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị và Triển lãm Thế giới số

- (ITU đã đổi tên Hội nghị theo sang kiến của Việt Nam)

Hội nghị và Triển lãm 

Thế giới số



 Doanh thu, sản lượng dịch vụ bưu chính giảm

mạnh trong các tháng cao điểm của dịch bệnh

(Quý 3).

 Nhu cầu sử dụng dịch vụ bị giảm do nhiều hoạt

động kinh doanh bị đóng cửa, chuỗi cung ứng

hàng hóa bị đứt gãy...

 Lực lượng lao động bị cắt giảm theo yêu cầu

của chính quyền địa phương khiến các DNBC

thiếu nguồn lực để khai thác, hoạt động .

 Số lao động giảm cục bộ, trong ngắn hạn (Q3)

do thực hiện giãn cách XH hoặc lao động là

F0, F1.

BƯU CHÍNH



BƯU CHÍNH

 Bưu chính Việt Nam đã tăng được 2 bậc (từ 49 lên

47/168 quốc gia).

Trình TTgCP Chiến 

lược phát triển Chính 

phủ số 2021 - 2025, 

định hướng 2030

 Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 

55/2016/QĐ-TTg ngày 26/12/2016 của TTgCP về 

Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước 

 Quyết định phê duyệt Chiến lược phát triển Bưu 

chính đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.

 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của 

Luật bưu chính

 Chỉ đạo VNPost hoàn thành mục tiêu nâng tỷ lệ xã 

có ĐPVBC có người phục vụ đạt 100%. 

Nét nổi bật Định hướng thời gian tới

 Hoạt động hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19:

- 4.162 điểm cung ứng hàng hóa thiết yếu; Cung cấp

77.254 tấn hàng hóa (1.274 tỷ đồng); Vận chuyển 7.415 tấn

hàng hóa tại các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội.

- Chương trình “Tấm lòng mùa dịch, san sẻ yêu

thương” với tổng kinh phí 160 tỷ đồng.

- Phát miễn phí 1.239 tấn lương thực (29,5 tỷ đồng)

đến 661.000 người dân tại một số tỉnh phía Nam đang thực

hiện giãn cách (tính đến ngày 18/8/2021).



VIỄN THÔNG

 Doanh thu dịch vụ viễn thông 9 tháng đầu năm tăng 0,13 %

 Doanh thu dịch vụ di động tăng 0,4% so với cùng kỳ năm

ngoái.

 Trong Quý 3 doanh thu DVVT giảm 6%; doanh thu DVDĐ

giảm 8,3 % so với Quý 2.

 Lưu lượng BRCĐ/TB tăng 39%, BRDĐ/TB tăng 35,3%

so với cùng kỳ.

 Lưu lượng BRCĐ/TB tăng 17,5%, BRDĐ/TB tăng

11,5% so với quý 2.



 Lễ phát động chương trình “Sóng và máy tính cho em”

tiếp nhận số tiền ủng hộ khoảng 2.500 tỷ đồng, tương

đương triệu chiếc máy tính.

Trình TTgCP Chiến 

lược phát triển Chính 

phủ số 2021 - 2025, 

định hướng 2030

 Bộ TTTT tập trung xây dựng phương án đấu giá 

các băng tần để triển khai dịch vụ di động 4G/5G.

 Bộ TTTT hoàn thiện kế hoạch triển khai 5G và 

xây dựng các yêu cầu triển khai mạng đối với cấp 

phép 5G phục vụ công tác đấu giá tần số vô tuyến 

điện.

 Bộ TTTT tập trung chỉ đạo DNVT phủ sóng toàn 

bộ các điểm chưa kết nối Internet băng rộng trên 

toàn quốc.

 Triển khai thí điểm giấy phép Mobile Money. 

Nét nổi bật Định hướng thời gian tới

 Gói hỗ trợ cước viễn thông và Internet lên tới 10.000

tỷ đồng

 Lắp đặt hệ thống khám chữa bệnh từ xa cho 328 cơ sở

y tế tuyến huyện tại 47 tỉnh, thành phố

 Chỉ đạo các DNVT hoàn thành kết nối truyền hình hội

nghị, kết nối điện thoại cố định đến 10.596 xã,

phường, thị trấn

VIỄN THÔNG



ỨNG DỤNG

CNTT

Tỷ lệ DVC TT mức độ 4 Tỷ lệ DVC TT mức độ 4 

Có phát sinh HSTT

Số lượng hồ sơ trực tuyến



 TTgCP đã kiện toàn và đổi tên UBQG về CPĐT thành 

UBQG về Chuyển đổi số thúc đẩy tiến trình CĐS quốc 

gia, gắn kết chặt chẽ với CCHC; xây dựng, phát triển 

CPĐT, Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số và đô thị 

thông minh

 TTgCP là chủ tịch UBQG về CĐS. Bộ trưởng TTTT làm 

Phó Chủ tịch Ủy ban.

Trình TTgCP Chiến 

lược phát triển Chính 

phủ số 2021 - 2025, 

định hướng 2030

 Trình TTgCP đề án phát triển kinh tế số Việt Nam 

đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

 Trình TTg CP chiến lược dữ liệu quốc gia giai 

đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030

Nét nổi bật Định hướng thời gian tới

ỨNG DỤNG

CNTT



AN TOÀN, 

AN NINH MẠNG

 Tỷ lệ thông tin tiêu cực về đất nước, con

người Việt Nam tháng 9/2021 là 4,3%, giảm

0,4% so với tháng 8/2021 (4,7%);

 Tỷ lệ thông tin tiêu cực về các lãnh đạo cấp

cao của Đảng, Nhà nước trong tháng 9/2021

là 3,9%, giảm 0,3% so với tháng 8/2021

(4,2%).



Việt Nam đạt xếp hạng thứ 25/194

quốc gia, vùng lãnh thổ (xếp hạng

GCI của ITU) về chỉ số An toàn

không gian mạng toàn cầu. (Tăng 25

bậc trong vòng 2 năm, từ từ lần công

bố báo cáo xếp hạng An toàn không

gian mạng toàn cầu (GCI) gần nhất

vào năm 2019)

Trình TTgCP Chiến 

lược phát triển Chính 

phủ số 2021 - 2025, 

định hướng 2030

 Xây dựng Khung phát triển phần mềm an toàn.

 Triển khai Chương trình phát hiện lỗ hổng bảo 

mật (bug bounty) 

 Hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương triển khai 

các biện pháp bảo đảm ATTT cho các hệ thống 

thông tin’

 Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp 

bảo đảm ATTT cho các Nền tảng công nghệ 

phòng, chống Covid-19.

 Triển khai mô hình ký số từ xa tại một số cổng 

dịch vụ công và doanh nghiệp.

Nét nổi bật Định hướng thời gian tới

AN TOÀN, 

AN NINH MẠNG



CÔNG NGHIỆP 

ICT

Dự báo năm 2021 có thể đạt được mục tiêu tốc độ tăng trưởng của 

ngành gấp 2-3 lần tốc độ tăng trưởng GDP. 



 Giá trị xuất khẩu sản

phẩm phần cứng, điện tử

ước đạt 78 tỷ USD.

 Xuất khẩu "Máy tính, sản

phẩm điện tử và linh kiện"

(36,8 tỷ USD) và "Điện

thoại và linh kiện các loại"

(41,1 tỷ USD).

 Xuất khẩu 2 nhóm hàng

hóa “Máy tính, sản phẩm

linh kiện, điện tử và linh

kiện”, “Điện thoại và linh

kiện các loại” luôn là 2

nhóm hàng đứng hàng đầu

trong 10 nhóm hàng có giá

trị xuất khẩu cao của cả

nước.

CÔNG NGHIỆP 

ICT



 Tổ chức Lễ trao Giải thưởng Sản phẩm

Công nghệ số Make in Viet Nam năm

2021.

 Tổ chức Diễn đàn quốc gia phát triển

doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam năm

2021

Định hướng thời gian tới

CÔNG NGHIỆP 

ICT

 Xây dưng Chiến lược phát triển công

nghiệp công nghệ số giai đoạn 2021-

2025

 Hoàn thiện việc lập đề nghị xây dựng

luật công nghiệp công nghệ số

Định hướng thời gian tới



BÁO CHÍ, 

TRUYỀN THÔNG

 Các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền các nội 

dung phòng, chống dịch theo kế hoạch cụ thể hàng 

tuần của Tiểu ban Truyền thông – Ban chỉ đạo 

Quốc gia, bám sát tình hình, diễn biến của cả nước 

và của các địa phương. 

 Tỷ lệ tin, bài tiêu cực, gây hoang mang liên quan 

đến nội dung Covid-19 hàng ngày được duy trì 

dưới 5%

 Thông tin về các giải pháp “mục tiêu kép” ổn định 

tình hình kinh tế và sản xuất kinh doanh an toàn 

duy trì ở mức khoảng 34%.

Trình TTgCP Chiến 

lược phát triển Chính 

phủ số 2021 - 2025, 

định hướng 2030

Do sự ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, hầu hết

các cơ quan báo chí, đơn vị/tổ chức/doanh

nghiệp trong lĩnh vực thông tin, truyền thông

đều gặp khó khăn do sụt giảm doanh thu.

Nét nổi bật Tồn tại, khó khăn, vướng mắc



 Tăng cường giám sát, đo đạc bằng công nghệ để kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh cơ quan báo chí thực hiện đúng quy định của pháp 

luật, các tạp chí hoạt động đúng tính chất chuyên sâu, chuyên ngành.

 Tiếp tục thực hiện truyền thông các nội dung liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19 theo Kế hoạch hàng tuần của Tiểu ban 

Truyền thông – Ban chỉ đạo Quốc gia. 

 Tiếp tục thực hiện tuyên truyền về việc các bộ, ngành, địa phương chuẩn bị các phương án, ban hành hướng dẫn để “sống chung với 

COVID”. Phản bác các luận điệu xuyên tạc, kích động, sai sự thật về phòng, chống dịch Covid-19.

+ Định hướng truyền thông về công tác phòng, chống dịch Covid-19, về một số kết quả đã đạt được qua đợt dịch lần thứ 4:

 Các tâm dịch đã dần được kiểm soát, nhất là TP HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An. Số ca bệnh nặng, ca tử vong đều giảm 

sâu. Năng lực y tế tăng, tỷ lệ trang thiết bị phòng chống covid đang trong sử dụng giảm. 

 Những kinh nghiệm ban đầu được rút ra từ đợt bùng phát dịch thứ 4 là rất quan trọng, giúp chúng ta có khả năng chống dịch tốt hơn, 

tự tin hơn để ngăn chặn bùng phát mới cũng như để xử lý tốt hơn nếu có bùng phát mới.

 Các tỉnh kiểm soát được dịch thì vẫn có tăng trưởng tốt, các dự án lớn vẫn được khởi công.

 50 triệu liều vắc xin sẽ về trong T10 này, việc tiêm chủng đạt tỷ lệ cao trong T10, T11 sẽ thay đổi cục diện phòng chống dịch của 

chúng ta, thực sự chuyển từ thế phòng ngự sang tấn công, sang thích ứng an toàn. Tốc độ tiêm chủng, từ chỗ rất thấp, đã cao hơn 

trung bình thế giới, đến cuối tháng tỷ lệ tiêm sẽ cao hơn một số nước trong khu vực. Đây là thành công của Chiến lược vắc xin.

 Con đường phía trước đã rõ hơn. Từ nay đến cuối năm 2021, các tỉnh có dịch chuyển sang thích ứng an toàn. Từ năm 2022, chuyển 

trạng thái bình thường mới, chung sống an toàn, vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội. Có kế hoạch khôi phục an 

toàn các lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng nề như dịch vụ, du lịch, hàng không.

Định hướng thời gian tới

BÁO CHÍ, 

TRUYỀN THÔNG



Kiến nghị của Doanh nghiệp

Gửi đến Hội nghị Giao ban

Tổng số: 38 Kiến nghị của 07 Doanh nghiệp 

Lĩnh vực Bưu chính: 01

Lĩnh vực Viễn thông: 28

Lĩnh vực Ứng dụng CNTT: 04

Lĩnh vực Công nghiệp ICT: 02

Lĩnh vực Báo chí, truyền thông: 02

Lĩnh vực Tổng hợp: 01

Kết quả

Giải quyết kiến nghị trong Quý III

446 kiến nghị (440 từ người dân, doanh nghiệp và 

các đối tượng khác; 06 kiến nghị của Sở)

 Kiến nghị đã xử lý: 442 kiến nghị (99,1%)

 Kiến nghị đang xử lý: 04 kiến nghị (0,9%)

Lĩnh vực Bưu chính: 03

Lĩnh vực Viễn thông: 99

Lĩnh vực Ứng dụng CNTT: 04

Lĩnh vực Công nghiệp ICT: 01

Lĩnh vực An toàn, an ninh mạng: 03

Lĩnh vực Báo chí, truyền thông: 277

Lĩnh vực Tổng hợp: 59

Tình hình giải quyết kiến nghị trong Quý III/2021



Xin cảm ơn!


